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ชุ บาง ระเ า
ชุมชนสามนํ้า ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพทําประมงเรือเล็ก ทํานา ทําสวนมะพร้าว และทอเสื่อจันทบูร ด้วยในลําคลองหนองบัว 
และคลองบางสระเก้าตั้งอยู่ในเขตสามนํ้า ที่มีทั้งนํ้าจืด นํ้าเค็ม และนํ้ากร่อย ทําให้แหล่งนํ้าธรรมชาติของที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยแพลงก์ตอน 
ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของกุ้ง หอย ปู ปลา จํานวนมาก จนเกิดการรุกรานจากนายทุนนอกพื้นที่ด้วยการเข้ามาทําประมงโดยใช้เรือดุน 
ซึ่งเป็นการทําประมงที่ทําลายธรรมชาติ จนเกิดปัญหาสัตว์นํ้าลดจํานวนลงอย่างรวดเร็ว คนในชุมชนบางสระเก้าจึงได้รวมตัวกันต่อต้านและขับไล่เรือดุน 
ของนายทุนให้ออกไปจากพื้นที่ ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา โดยเลือกทําการประมงและการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่ออนุรักษ์แหล่งนํ้า
ธรรมชาติของชุมชนให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ที่นี่จึงถือเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เข้มแข็ง สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

กิจ รร   
า วามรู ั บานป า า ร ู

ถึงที่หมาย “ผู้ใหญ่สถิตย์” ผู้นําของชุมชนออกมาต้อนรับพวกเรา 
ด้วยชาใบขลู่ และเมี่ยงคําแสนอร่อย หลังจากนั้นก็พาเราไปชม 
บ้านปลาธนาคารปู โดยระหว่างทางที่เดินผ่านฐานต่าง ๆ 
ก็จะมีจุดน่าสนใจให้เราได้แวะเรียนรู้โดยมีพี่ ๆ ในชุมชน 
มาให้ความรู้เกี่ยวกับต้นจากซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ และหอยนางรมสด 
ตามธรรมชาติของที่นี่ แถมพี่ ๆ ยังใจดีแกะหอยนางรมสด ๆ 
และปอกลูกจากให้เราได้ลองรับประทานกัน ซึ่งทั้งสองอย่าง
ต้องบอกเลยว่ารสชาติสดอร่อยมาก ๆ 
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กิจ รร   ชิ า ร ิน่เม ูชื ่ ร
และซี ู ส   จากชุ
หลังจากได้ออกแรงทํากิจกรรม และปล่อยบ้านปลาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ก็ถึงเวลาดูแลปากท้องของพวกเรา ซึ่งชุมชนได้จัดเตรียมเมนูอาหารถิ่นไว้ให้เรากินกันอย่างจุใจ 
ได้ชิมลูกจากแบบสด ๆ และซีฟู้ดแบบไม่อั้น ไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมสด ปูทะเลนึ่ง 
แต่ที่ว้าวที่สุดเห็นจะเป็นเมนู “ปลาเงี่ยน” หรือ เมี่ยงปลา ที่ปรุงมาจากเนื้อปลาแล่สดและบีบมะนาวลงไป
คลุกเคล้าด้วยสารพัดสมุนไพร ราดนํ้าจิ้มถั่ว กินคู่ใบชะพลูและใบคะน้า  ส่วนรสชาตินั้นถือว่าเด็ด
และอร่อยจนลืมอิ่ม ถือเป็นอีกมื้อสุดฟินที่เราได้กินอาหารทะเลกันอย่างเต็มอิ่ม 
สมกับที่มาเยือนชุมชนประมงของแท้แบบบางสระเก้าจริง ๆ

“»ÅÒà§ÕèÂ¹”

กิจ รร   ล าบานป า ป ะ รั เทีย  
หลังจากที่เราได้เห็นพี่ ๆ สาธิตการทําบ้านปลาหรือปะการังเทียมกันไปแล้ว 
คราวนี้ก็ถึงทีพวกเราได้ลองทํากันเองดูบ้าง โดยชุมชนได้นําวัสดุเหลือใช้ 
มาประยุกต์ในการทําบ้านปลา ด้วยการนํายางนอกของรถยนต์เก่า 4-5 วง 
มาผูกรวมกันให้มีลักษณะคล้ายลูกเต๋า เทปูนตรงล้อที่เป็นฐานเพื่อใช้เป็นจุดถ่วง 
ยามที่เราปล่อยลงแม่นํ้า โดยเมื่อเราได้ทําการผูกยางรถตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว 
ชาวบ้านก็จะพาเรานั่งแพเรือลากออกไปปล่อยลงแม่นํ้าร่วมกัน

ผ่านการชิมของสดอร่อยไปแล้วเราก็มาถึง “ฐานบ้านปลา” โดยผู้ใหญ่เล่าที่มา 
ของการจัดตั้งบ้านปลา หรือปะการังเทียม ที่นํายางนอกรถยนต์เก่ามามัดเป็นลูกเต๋า 
ก่อนนําไปปล่อยไว้ตามแหล่งนํ้าเพื่อให้ลูกปลาตัวน้อยได้ใช้ประโยชน์เป็นเหมือนบ้านหลบภัย
จากกระแสนํ้า และศัตรูอื่น ๆ พอปลาเล็กชุกชุม ปลาใหญ่ก็จะว่ายเข้ามากินปลาเล็กในพื้นที่ 
ทําให้แหล่งนํ้าต่าง ๆ ของชุมชนอุดมสมบูรณ์ ชาวประมงท้องถิ่นก็ไม่จําเป็นต้องออกเรือ 
ไปหาปลากันไกล ๆ ประหยัดทั้งเวลา และประหยัดทั้งเงินทุน เยี่ยมไปเลย
เดินต่ออีกไม่ไกล เราก็มาถึง “ฐานธนาคารปู” ที่ทางชุมชนจัดตั้งไว้ ทําหน้าที่เสมือนเป็นโรงพยาบาล 
มีที่รับเลี้ยงฝากท้องให้กับแม่ปูไข่นอกกระดอง ที่สามารถให้กําเนิดลูกปูน้อย ๆ ได้อีกหลายล้านตัว 
โดยชาวประมงในพื้นที่ได้ทําข้อตกลงร่วมกัน และเห็นด้วยกับแนวคิดการทําประมงแบบอนุรักษ์ 
พร้อมขยายพันธุ์สัตว์นํ้าไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นเมื่อไหร่ที่ชาวบ้านจับปูไข่นอกกระดอง 
มาได้ก็จะนําปูเหล่านี้มาฝากท้องให้แม่ปูฟักไข่เป็นลูกปู และอนุบาลจนปูน้อยแข็งแรง 
แล้วจึงค่อยทยอยนําไปปล่อยตามแหล่งนํ้าธรรมชาติ เติบโตหมุนเวียนกลายเป็นแหล่งอาหาร 
ที่สมบูรณ์ให้กับชุมชนต่อไป
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ติดต่อประสานงานการท่องเที่ยว : 
ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บ้านปลา - ธนาคารปู) ชุมชนบางสระเก้า หมู่ 5 
ตําบลบางสระเก้า อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โทร. 099 259 6832

กิจ รร   
นัง่แพเปี เล ้าและ าส าสุ ไกสุ ิ
รับประทานอิ่มนั่งพักเรียบร้อยก็ไม่รอช้าเพราะแดดคล้อยกันแล้ว ถึงเวลาของกิจกรรม 
ไฮไลต์ประจําวันที่ทุกคนตั้งตารอเพื่อดับร้อน นั่นก็คือ “การนั่งแพเปียก” 
ซึ่งนําแพไม้ไผ่ขนาดใหญ่มาผูกแล้วลากจูงด้วยเรือ โดยพวกเรานั่งรวมกันบนแพ 
และเรือจะลากแพของเราล่องผ่านไปตามสายนํ้าเพื่อชมวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแบบชนบท 
ชมป่าชายเลน กระชังปลา แหล่งเหยี่ยวแดง และสุดท้ายที่สนุกกันสุดเหวี่ยง 
คือการปล่อยให้เรากระโดดเล่นนํ้าคลายร้อนกันจากแพ พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ก่อนกลับมาที่ชุมชน 
หลังจากเล่นนํ้ากันมาเหนื่อย ๆ ก่อนอาบนํ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า ชุมชนยังมีกิจกรรมเด็ด
ให้ได้คลายหนาวจากการเล่นนํ้า ผ่อนคลายสบาย ๆ ไว้บริการพวกเรา นั่นก็คือ 
“ทําสปาสุ่มไก่” อบตัวด้วยสมุนไพร ซึ่งได้นําสมุนไพรตากแห้งกว่า 10 ชนิดมาต้มให้เดือด
ที่โซนหุงต้มแล้วต่อท่อให้ไอร้อนของสมุนไพรไหลเข้ามาในสุ่มไก่ที่เรานั่งอบตัว 
โดยจะนําผ้ามาปิดสุ่มไก่ไว้ไม่ให้ไอสมุนไพรออก เรียกได้ว่าเป็นการผ่อนคลายก่อนปิดทริป
เที่ยวชุมชนได้ฟินสุด ๆ ใครแวะมาเที่ยวที่นี่ก็สามารถมาลองใช้บริการสปาสุ่มไก่ 
อบตัวด้วยสมุนไพรกันได้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้

กิจ รร   นัง่ซาเล เพิ ่ รร ร
ร อ เทีย่ว ุ

แดดร่มลมตกช่วงบ่าย เราก็มีจุดหมายเที่ยวกันต่อ แต่เราไม่ต้องเดินให้เมื่อย
เพราะเราจะนั่ง “ซาเล้งชุมชน” ที่มีคุณลุงคุณป้าพาเราออนทัวร์ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน
โดยจุดหมายแรกพวกเราจะไปยัง “วัดบางสระเก้า” วัดเก่าแก่ที่ถือเป็นจุดศูนย์กลาง
ของชุมชน และเป็นที่ตั้งของบ่อ หรือ สระ ซึ่งตามคําบอกเล่าในอดีตว่ามีช้าง
มานอนกลิ้งจนเกิดเป็นหลุม เมื่อฝนตกจึงเป็นบ่อทั้งหมด 9 บ่อ จึงเป็นที่มา
ของชื่อตําบลบางสระเก้า หลังจากไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ
เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยเรียบร้อยแล้ว เราก็เดินเล่นกันต่อไปยัง “ตลาด 4 มุมเมรุ” ที่เต็มไปด้วยของกินของฝาก 
และผลิตภัณฑ์ในชุมชนวางจําหน่ายทุกวันให้พวกเราได้เลือกซื้อหา ชิม ช้อปกันได้อย่างจุใจ 
เดินเล่นกินช้อปกันแล้วก็กลับมานั่งซาเล้งต่อไปกันที่ “สวนมะพร้าว” เพื่อแวะดื่มนํ้ามะพร้าวหอมหวานสด ๆ 
ที่เก็บสดจากต้น ระหว่างทางเราแวะถ่ายรูปกับสระบัวข้างทางสายพันธุ์แปลกที่สูงในระดับเดียวกับตัวเรา 
ยังไงใครได้มาบางสระเก้าก็อย่าลืมไปแวะชมถ่ายรูปกันนะ มาถึงสวนมะพร้าวแล้วจะมัวรออะไร ร้อน ๆ 
แบบนี้ต้องนี่เลยนํ้ามะพร้าวสดจากต้นรสชาติก็หวานต่างจากมะพร้าวทั่วไปที่เคยซื้อที่กรุงเทพฯ 
แล้วถ้าใครไม่อยากแค่กินเฉย ๆ ชาวบ้านเขาก็ยินดีให้นักท่องเที่ยวได้ลองปีนต้นมะพร้าวที่ไม่สูงมากได้



แ ทีชุ่ บาง ระเ า

เดินทางโดยรถยนต์
Google Maps : ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บ้านปลา ธนาคารปู)
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